REPUBLIKA SLOVENIJA zavezala brezkompromisni
Ponavo, da se-je dr~ava Republika Slovenija in
deklaracijo OZN, kot svoj zakon in je zavezana
IZvedol ciovekovih pravic domorodnih-ludi, sai je ratificiraladol~na
omogoati nemoteno u~ivanje nastetin
domorodnim
mednarodnim pogodbam. S tem je nam
pravica svojega prava (svoje
in obiajih,
neoatuiivin pravic, pravica ~ivenja/obstajanja po lastni navadi
navadi in obicajih, pravica
lastni
gibanja po
pravde) p0 lasthi navadi in obiajih, pravica prostega bivanja in omike
vsako izvajaje svojin
neovirano
in
ODramoesamoobrambe, pravica samooskrbe, pravica svoje
nam lastnih, pravica svojega
od
na
inov
in
n
vsiljevanja druganih obiajev
nacinov
}*venjain brez
ODIca
jezika,evpravica
odkrivanja
airjenja vsega kar-je-res, pravica lastnega izobra~evanja, pravica neoviranega

govora in druge izmenjave informacij ali blaga, storitev in izdelkov po lastni navadi in obicajih, pravicaa
in korporativnih
v vseh socialnih in
procesih dr~ave in koriaenja vseh socialnih

korporativnih
procesov dr~ave, ter pravica zasebnosti.

SOdelovanja

ludske
kO se bere ta listina, se omeji vpliv korporacije dr~ave in vsakega drugega fiktivnega skrbnika
podreja vsakega fiktivnega
Suverenosti in si domoroden-suveren v imenu svoje lastne svobode dokon no izvraevalca
suverene ludskee
ludske suverenosti ter jih postavlja zgolj za kadarkoli odstavljivega

Vsaki,

Skrbnika
volje. Domoroden-dovek

na zemli, na/v vodi, ter v zraku suvereno Nunc-pro-tunc uveljavlja svojo pravdo.
ato
takoj izpolnjevati svoje poslanstvo po zavezah iz mednarodnih pogodbin delaracii

Dr~ava
je zavezana
po godu loveka domorodca delovati v korist nastopajo ega

v naravnem pravu.

VLJUDNOSTNO OBVESTILO

Spoatovani dol~nik-pojasila, piaemo vam neposredno, kakor tudi posredno preko vaaega urada. Kot

ugotavljamo zastopate obe osebi kot predsednik Republike Slovenije in kot zastopnik (glej priloge
naslovu:
na
tudi
spletnem
at.
DIP-7531VS/13-DIP-1A,
pisma
originalnega
korporacije

httos://starovedskaskupnost.netiwp-contentiuploads/PISMO%20DOMORODCEV.pdf)

REPUBLIKA SLOVENIJA. Ker sta osebi teritorialno prisotni na zemli-slovenskih-de~el, vas obveaamo, da

smo mi kot domorodni-~ivi-udje ex-teritorialni in nismo pod pristojnostioljurisdikcijo RS/Republika Slovenija

REPUBLIKA SLOVENIJA. Ker delujete kot trgovec na zemli naaih de~el, se poslu~ujemo mehanizma

diplomacije, kot komunikacijskega kanala med nami in osebami, ki jih zastopate.
Domorodci zastopani v Starovedski-skupnosti-rodov-domorodnih-~ivih-suverenih-ludi razglaaamo mirovno
izjavo in izjavo o prenehanju vojne, mir z zavezniki in njihovimi zavezanci ter pravnimi nasledniki in s

sovra~niki na temelju Ustanovne listine Zdru~enih narodov (ang.: The Charter of the United Nations), z vsemi
dr~avami, vsemi-narodi in ludmi te Zemlje.

Zahtevamo in priakujemo,

da se nas (s strani oseb, ki jih zastopate. kot tudi drugih s katerimi imajo te

osebe sklenjene pogodbe, pakte, ali so dlani: zveza NATO, Evropska Unija, Svet Evrope, Organizacija

zdru~enih narodov, Medameriaka investicijska korporacija ter ostalie) ne ogro~a in se nam ne akoduje. Naao
temeljno pravo je Naravno pravo, saj kot ~ivi-ludje nismo podvr~eni nobenim drugim jurisdikcijam. Smo

suvereni in svoje-pravdni (lat: sui juris). Kot domorodni smo upraviceni do uveljavitve vseh 46. clenov

Deklaracije ZN o pravicah Domorodnih-ludi. Za uveljavljanje naaih pravic se poslu~ujemo mehanizma

diplomacje po Dunajski konvenciji o diplomatskih odnosih, sklenjene na Dunaju 18. aprila 1961 AD
mednarodne prakse in meril, katerim so osebki, ki j/ih zastopate, podvr~eni.
UVELJAVITEV PRAVDE DOMORODNIH

Naslovljeni lovek :borut:pahor, fizina oseba Borut Pahor, uradna oseba in javen funkcionar kot predsedni
dr~ave Borut Pahor in inkorporacija BORUT PAHOR, ter ostali derivati ali vsak zapis osebe po principu
"Capitis Deminutio Maxima, Media in Minima" ste kot najviaiji zastopnik RS Republike Slovenije
REPUBLIKE SLOVENIJE tudi zasebno odgovorni za uresnievanje

pogodbenih obveznosti in ne

omejevanje naaih pravic s strani oseb, ki jih zastopate, njihovih principalov in [algentov ter ostalih uradnih
javnih funkcionarjev. Kot aef dr~ave in direktor dr~ave po D&B registru (glej priloge originalnega
pisma at. DIP-7531NS/13-DIP-1A, tudi na spletnem naslovu: https://starovedskaskupnost.net/wp

oseb

content/uploads/PISMO%20DOMORODCEV.pdf) in ste neposredno odgovoren in ste dol~ni neposredno
odgovoriti na naae pisanje.

Sto listino vas pooblaaamo

in vam naroamo,

da uveljavite in v ~ivenje spravite vse zaveze dr~ave napram

domorodcem zru~enih v okviru Starovedske-skupnosti-rodov-domorodnih-~ivih-suverenih-ludi. Kliemo vas
torej k temu, da zanete

vse postopke za izvedbo minimalnih standardov, ki jih dr~ava mora zagotoviti za

delovanje domorodnih skupnosti na podroju teritorija za katerega ste odgovorni. Dol~ni ste komunicirati z
nami in naroamo vam, da nam odgovorite in nas sproti obveaate o vseh korakih in postopkih, ki ste jih
izvedli, postopkih v teku in postopkih, ki jih nartujete.

Javljamo, da smo Starovedska-skupnost-rodov-domorodnih-~ivih-suverenih-ludi domorodnilizvirni/staro~itni/indigeni/avtohtoni/staroselski ~ivi-ludje, ki znamo ~iveti obilje stvarstva, ki nam pripada, pri polni zavesti

